
Korte Samenvatting:  Vergadering Bestuur NPOB 5 maart 2021:  14 deelnemers 

1. Verwelkoming nieuwe leden van bestuur: Leen Kuijken en Arne Donders 
 

2. Evaluatie en opvolging Algemene Vergadering NPOB – 27 februari 2021- 
De algemene teneur was bij iedereen dat de vergadering, gezien de omstandigheden, 
zeer geslaagd was en we tevreden mogen zijn. Het deel rond Beleid werd zeer 
gesmaakt.  Hier zit een nieuwe drive,  
- Jan werkt verslag van de Algemene Vergadering af en stuurt het rond 
- Jan en Christine zorgen voor publicatie in het Staatsblad, neerlegging jaarrekening 
en stukken en aanpassing UBO-register. Documenten onder link: 
http://www.natuurpuntoostbrabant.be/node/202 
 

3. Bespreking Meerjarenplan  

Margriet heeft en ontwerptekst van de doelstellingen voorbereid en dit wordt 

systematisch overlopen en uitgebreid bediscussieerd. Ook op de AV was er een 

toelichting. De presentatie van de AV kan geconsulteerd worden op de 

medewerkerssite onder link: 

http://www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/MINA_meerjarenplan_2022-2026.pdf  

Conclusie: 
- Margriet wordt erg bedankt voor het vele werk 
- Margriet stuurt in de loop van komende week nog een mail met oproep en de 

tekst. 
- Iedereen bekijkt deze tekst nog eens en bezorgt opmerkingen, aanvullingen,… 

aan Margriet. 
- Tegen volgende vergadering is de nieuwe versie klaar en wordt dan als 

hamerstuk afgeklopt.  
- Als de tekst is ingediend dan wordt deze op de website geplaatst 
 
 

4. Ledenwerfcampagne 

Het voorstel is als volgt: 
- We voeren de NPOB campagne 'Cadeau NPOB Word lid’  met één afdelingsURL 

onder de naam: Cadeau NPOB nieuw lid.  Alle regionale communicatie rond de 

campagne gebeurt met deze URL. Deze URL komt op alle NPOB-campagnepromotie, 

op de jubileumactie en via tijdschrift N&L. Iedere afdeling kan voor haar eigen website, 

nieuwsbrief of afdelingscommunicatie haar eigen URL gebruiken en vervangt dan als 

het regionaal materiaal gebruikt de URL die daarop staat door deze van de Afdeling  

- De bonus “werving nieuw lid”  van de campagne wordt gestort op het Project 3999. 

Voor de eenvoud: het totaal bedrag van de aanbreng van leden via deze URL wordt 

naar het project 3999 NF Oost Brabant doorgestort. 

- Alle geworven leden tot 31/10/2021 voor de afdelingen die meewerken aan deze 

campagne, de campagne ' 50 jaar later en 20 jaar verder' en aan de startdag op 

19 september geven we vanuit NF Oost Brabant van 30 € voor het 

reseervaatsafdelingsproject voor de restfinanciering van aankopen 

natuurgebied in de betrokken afdeling. Dat is dan zeer eenvoudig te tellen met de 

formule: (ledenstand eind oktober-ledenstand 30/11/2000 van afdeling)x 30 € voor 

het betrokken afdelingsproject-restfinanciering ongeacht waar en door wie lid 

geworven is.  

http://www.natuurpuntoostbrabant.be/node/202
http://www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/MINA_meerjarenplan_2022-2026.pdf


- We sluiten af op 31/10 omdat in november-december onze jaarlijkse 

fondsenwervingscampagne loopt en deze 2 dan niet door elkaar lopen en we dan ook 

voldoende tijd hebben voor de afsluiting binnen het boekjaar en niet in de drukke 

periode van begin januari vallen. Als target wordt een ledengroei voorzien van 

minimum 1000 leden. 

- De campagne loopt via ons tijdschrift, via Sociale Media, via Facebook 

Conclusie: dit voorstel wordt goedgekeurd en in uitvoering gebracht. 

5. Rapportage opstart beleidswerkgroep en beleidsdossiers 
5.1. Beleidswerkgroep werd opgestart.  Inhoudelijk zeer goed.  Een tiental mensen waren 
aanwezig. 
5.2. Kaderrichtlijn water: 
Tegen 14 maart moet advies worden ingediend. Dus binnen een tiental dagen reageren. 
Standardbezwaarschrift is opgemaakt en kan door afdelingen gebruikt worden.  Bedoeling 
is dat zoveel mogelijk aan te vullen met een aantal specifieke zaken van ter plaatse.    
De standaardmail wordt morgen aan Christine bezorgd die het dan doorstuurt naar 
de afdelingen.  Sam coördineert. Is doorgestuurd naar de voorzitter. Brief is terug te 
vinden op website vrijwilligers onder link:  
5.3. Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen: wordt opgevolgd. Ronald contacteert Frederik 
Mollen.  
5.4. Waterwinningsproblematiek 
Dit wordt een belangrijk thema waar we ons verder zullen op focussen. 
Kastanjebosproblematiek komt volgende keer aan bod om het juist te schetsen. 
Beleidswerkgroep bereidt dit voor met betrokkenen.  
5.5. Oplijsting leden  MAR’s, GECORO, enz… 
Christine zal de lijst uit bestand opvragen en aan Werkgroep beleid bezorgen. 
Dan kan bekeken worden welke afdelingen nog ontbreken. 
Beleidsmails worden dan naar deze mensen gezonden. 
En naar hen kan dan ook nog eens een oproep gedaan worden om deel uit te maken van 
de Beleidswerkgroep. 
Ronald geeft een overzicht van de lopende beleidsdossiers. 
 

6. Opstart activiteiten na corona 
Kan terug vanaf 1 april, vanaf dan mogen buiten activiteiten tot 50 mensen worden 
georganiseerd.  

 
7. Rondvraag: 

- Jubileum en feest Werchter: Verslag 1° vergadering wordt rondgestuurd. 
- Tijdschrift: deadline voor volgend tijdschrift is 22/3.   
- WFN-Mechelen: ruim aankondigen met artikel 
- Ledenwerfcampagne en  startdag Werchter 
- project van CVN rond gevelvergoening:  
- Beleid: wordt vaste rubriek: 

 
 Volgende vergadering: vrijdag 2 april 2021    


